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Bestyrelsesmøde den 22. august 2011 kl. 17.00 i Mollerup Golf Club. 

Til stede:   Jørgen Østergaard Nielsen 
  Henrik Vinther   
  Sven Aaen 

  Marianne Maegaard  
  Jesper Høybye 
  Hans Trautner 
  Peter Winther 
  Niels Eilif Hansen 

Fraværende: Ingen   

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 
2. Orientering fra 

- Formanden 
- Forretningsføreren 
- Udvalgene 

3. Regnskabsgennemgang 
4. Generelle sager 
5. Enkeltsager 
6. Eventuelt 
7. Næste møde 

 

Pkt. 1  Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 

Referat af bestyrelsesmøde den 19. juni 2011 godkendt og underskrevet. 
 
Pkt. 2  Orientering 
 

- Formanden 

 
Formanden orienterede om, at Charlie var sygemeldt og derfor ikke deltog i bestyrel-
sesmødet.  
Byggesagen behandles under dagsordenens pkt. 4. 
 

- Udvalgene 
 
Baneudvalg (Henrik Vinther) 
Redegjorde for driften af banen i relation til budget. En række opgaver vil baneudval-
get gerne have udført i løbet af efteråret i den udstrækning, der er budgetmæssige 
muligheder for det. Det gælder blandt andet oprensning af søer, udskiftning af døde 
træer, plantning af flere trægrupper, græsarmering på stier, klipning af den høje 
rough, reparation af bunkerkanter med indkøb af græs, nye teestedsskilte og andre 
henvisningsskilte.  Bunddække til området ved klubhus og lys til træer i haven ved hul 
2 er der ikke budgetdækning for i banens budget, men det blev besluttet, at dette 
skulle etableres i indeværende år.  
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Henrik vil gerne have undersøgt mulighederne for evt. at lease maskiner, og evt. sæl-
ge og lease back vores nuværende maskiner. Der er et behov for at holde gang i ud-
skiftningen af maskinparken. Ellers kommer der et stort behov for nye maskiner på en 
gang, hvilket ikke er realistisk at opfylde. 
 
Samtidig ønsker Henrik en opstart af budgetprocessen, således den vedtaget banevi-
sion kan indarbejdes i de fremtidige budgetter. 
 
Information og Trivselsudvalg (Niels Eilif Hansen) 

Information: 
Næste nummer af Molligan er ved at blive produceret og udkommer 6. september. - 
Hjemmesiden bruges flittigt. Der er normalt over 300 besøgende hver dag. Det for-
pligter os til at være opmærksomme på at få siden opdateret hele tiden. Desværre er 
ikke alle udvalg lige gode til at bruge hjemmesiden til informationsspredning. Alle ud-
valg bør skrive referater fra udvalgsmøder og hurtigst muligt lægge dem ud på hjem-
mesiden. Hjemmesiden er stedet for aktuel information til medlemmer og gæster. 
 
Trivselsudvalg: 
Trivselsudvalget har afviklet Sommergolfturneringerne. En enkelt turnering måtte af-
lyses på grund af regn, men der blev gennemført tre turneringer med 72, 51 og 63 
deltagere. Der var god stemning, og mange deltagere udtrykte ønske om, at vi genta-
ger Sommergolfturneringerne i 2012. - Den 29. august 2011 arrangerer Trivselsud-
valget orienteringsmøde for nye medlemmer, indmeldt siden august 2010, hvor første 
orienteringsmøde for nye medlemmer blev afholdt. – Trivselsudvalget prøver at få fri-
villige til at være med til at give klubområdet mere finish. Det er gået lidt trægt med 
at få frivillige til at melde sig, men nu starter vi projektet og håber, at flere vil melde 
sig med tiden. Der er behov for frivillig indsats. – Trivselsudvalget planlægger at af-
holde 4 klubaftener i løbet at vinterperioden. 
 
Klubhusudvalg (Peter Winther) 
Der er opsat skilte i klubhus og på gavl af baglade, og der er etableret sponsorvæg 
med sponsorskilte ved hovedindgang til klubhuset. Der er opsat solafskærmning i mø-
delokale 1 over caféen. Belysning i klublokalet skal forbedres, og der arbejdes på at 
finde den rigtige løsning. 
 
Det skal undersøges, om der kan findes en sponsor til opsætning af ur ved hul  
 
Begynderudvalg/Turneringsudvalg/Handicapudvalg (Marianne Maegaard) 

 
Begynderudvalg 
Der har i år indtil nu været 53 til prøve, og 7 er tilmeldt næste prøve. 
Onsdagsturneringerne har været en stor succes med op til 45 – 50 deltagere. Det har 
ikke kunnet afvikles fornuftigt på 9 huller. Derfor er deltagere, der ikke er nybegynde-
re eller kaptajner, sendt ud på den anden banehalvdel, og det er gået ganske fornuf-
tigt. 
 
Turneringsudvalg 
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Forårets turneringer har været fuldt besat, hvorimod parturneringen i august kun 
havde 52 deltagere. De fleste turneringer er startet med kaffe og rundstykke, og det 
er blevet vel modtaget. Mange synes, at det er en hyggelig måde at starte en turne-
ring på. 
 
Handicapudvalg 
Udvalget har modtaget 11 henvendelser vedrørende regulering af handicap, primært 
som følge af sygdom. 
 
Sportsudvalg (Jesper Høybye) 

Der er kommet flere medlemmer i juniorafdelingen, og der har været behov for mere 
træning. Juniorafdelingen har afholdt et klubmesterskab for 2 generationer, hvor den 
ene deltager skal være junior, og den anden deltager skal være forældre eller bedste-
forældre. En meget vellykket turnering, der afsluttedes festligt med fælles spisning. 
Junior/seniorturneringen havde desværre i år for ringe tilslutning fra juniorafdelingen, 
primært på grund af afviklingstidspunktet. Juniorudvalget foreslår, at en turnering for-
søges stablet på benene næste år på tirsdagen i den uge, hvor der er juniorlejr. 
 
Vedr. eliteafdelingen spiller herrerne i 1. division kamp om oprykning til elitedivisionen 
den 10. og 11. september i Aarhus Aadal. Opfordrer medlemmerne til at møde op i 
Aarhus Aadal for at støtte holdet i oprykningskampen. 
 
Sportsudvalget er ved at finde sit ståsted som det led, der skal koordinere indsatsen 
for juniorer og elite for at fremme talentudviklingen i Mollerup Golf Club.  
 

Strategi- og markedsføringsudvalg (Hans Trautner) 

Har drøftet samarbejdsaftale med Idrætshøjskolen, og nyt møde afholdes for at drøfte 
oplæg til samarbejdsbetingelser og økonomi. 
 
Baneguide er under forberedelse og forventes klar til sæsonstart 2012. 
 
Pay and Play på par 3-banen er startet primo august og er allerede benyttet flittigt. 
Skal evalueres, når sæsonen er afsluttet. 
 
Oplæg til drøftelse af fremtidige medlemstyper er udarbejdet. Blev udleveret med 
henblik på drøftelse på næste bestyrelsesmøde. 
 
Pkt. 3  Regnskabsgennemgang 

Med udgangspunkt i balancen pr. 31. juli 2011 kommenterede Sven Aaen klubbens 
økonomiske situation. Overordnet udvikler økonomien sig fornuftig. Budgettet holder 
nogenlunde på indtægtssiden, men på udgiftssiden har der været nogle uforudsete 
udgifter, der forsøges neutraliseret gennem besparelser. Der forventes et regnskabs-
mæssigt overskud omkring kr. 200.000 mod et budgetteret overskud omkring kr. 
500.000.   
Likviditeten er stram, og det betyder, at noget må udskydes, indtil der er sikkerhed 
for den nødvendige likviditet. 
 
Pkt. 4   Generelle sager 
Byggesagen 
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Formanden orienterede om, at der var afholdt 1 års gennemgang med henblik på at få 
klarlagt fejl og mangler, der endnu ikke er udbedret. Den påkrævede ændring af træ-
beklædningen er nu gennemført, og ibrugtagningstilladelse uden forbehold forventes 
snarest. Gårdspladsen skal lægges om. Belægningsplan med alternative flisetyper er 
lovet fra totalentreprenøren i uge 35. Vejen bag bagladen skal omlægges. Formanden 
udtrykte stor utilfredshed med, at hovedentreprenøren trækker den endelige færdig-
gørelse i langdrag. 
 
Pkt. 5  Enkeltsager 
Ingen sager til behandling 
 
Pkt. 6 Eventuelt 

Dato for ordinær generalforsamling 2012 blev fastlagt til 14. marts 2012. 
 
Pkt. 7 Næste møde 

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 21. september 2011 kl. 17.00 
 

Mødet hævet kl. 21.30 
 
Referent: Niels Eilif Hansen 

Godkendt af: 

 

Jørgen Østergaard                                   Henrik Vinther 

 

Sven Aaen                                             Jesper Høybye                           Marianne Maegaard 

 

Niels Eilif Hansen                                Hans Trautner                   Peter  Winther  

 


